
Welpen 

Hallo iedereen,  

De laatste maand van dit mooie jaar zit er aan te komen en dit betekent: 
Sinterklaas en de Kerstman komen langs!!! Joepie iedereen blij. Zijn jullie 
allemaal wel braaf geweest? Ja? Ik weet dat noch zo niet hoor. Smiley!! 

We gaan er van deze koude maand samen een warme en gezellige maand van 
maken!!! Zeker komen!!! 

 

Zondag 3 december 

Slecht weer vandaag?? Nee hoor dat is het paard van 
sinterklaas … De sint komt langs en heeft speciaal aan 
ons gevraagd om jullie eens te laten zien wat een piet 
allemaal moet kunnen. Door de schoorsteen kruipen, 
op daken lopen, veeeel pakjes dragen, en nog veel meer. Kortom, we doen 
vandaag de grote zwarte pieten training. 

Kom Sinterklaas en zwarte piet begroeten aan de lokalen van 14u tot 18u 

 

Zondag 10 december 

Hihihi, hahaha, hohoho, Vandaag is het hoog tijd om grappen en grollen uit te 
halen in Halle. Niemand is nog veilig met ons in de buurt. Afspraak van 14 uur 
tot 18 uur aan de lokalen. 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 15 december 

Yes, Wat is er beter dan een avondje met vrienden en 
een super leuke film kijken? Niets dus. Kom dan zeker 
naar de lokalen van 18:30 voor een gezellige familiefilm. 
Jullie ouders mogen jullie dan komen halen om 21 uur.   

 

Zaterdag 23 december  

Lees ik dat nu wel goed? Wordt dit de laatste vergadering van 2017? Oh 
neeeeee….  

Maar geen nood want we sluiten dit jaar af in schoonheid. Namelijk met een 
gezellig kerstfeestje.  

Ook bij ons komt de kerstman langs. We verwelkomen hem dan ook met een 
feestje. Kom dus zeker deze wonderlijke dag vieren. We spreken af om 18 uur 
aan de lokalen. Dit betekent dat wij voor jullie gaan koken!!!!. Jullie ouders 
mogen jullie om 21 uur komen halen. Feesten kost geld, hiervoor vragen we 5 
euro mee te brengen voor het eten en het drinken. En wat is een feestje 
zonder pakjes? Neem dus allemaal een pakje mee van max 3 euro. Met deze 
ingrediënten wordt het een fantastische avond!!!  

TOT DAN!! 

 

Warme groeten en een gelukkig kerstfeest  

Daan, Jochen, Ahmed, Wout en Janis  

 

 

 

  

TOT IN 2018!!  xxxxx 


